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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 م5102تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام

ملصرف ميزان احملدود للعام الذي كان هو العام  هليئة الرقابة الشرعية التقرير السنويهذا  نقدم حبمد اهلل
هيئة الرقابة الشرعية قد قامت خالل السنة قيد وللعلم فإن  يف باكستان.انطالقة املصرف على  الرابع عشر

ليت حّولت إليها اشىت املنتجات واملفاهيم والعقود واملعامالت املالية  تناولت فيهاالتقرير بعقد ثالثة اجتماعات 
ألحكام الشريعة ومالءمتها مطابقتها ذلك للتعرف على مدى و  ،لمجلس الشرعي(املقيم ل عضو)من 

 الغراء.اإلسالمية 
إشراف من حتت –والذي يقوم  "PDSCمستقل بعنوان "قسم هناك ، تدقيق الشرعيالإلطار وكجزء 

حتسني وهتذيب  توفري أنشطة حبثية وتطويرية جديدة، منها:مهمة،  أعمالب -"الشرعي  لمجلسل قيمامل "عضو
 تدقيق شرعيملصرفية اإلسالمية، نوومة املوالتدريب ، يف املصرف هبا ليات املوجودة املتعاملٓ  املنتجات واال

ذات الصلة بالعقد على أساس االختبار والتحقيق، خرى األعمليات الو ستندات املو  بنود العقدبند من لكل 
 اخلدماتأيضا م يقدّ  القسم هذافوإضافة إىل كل ذلك  .وأحكام الشريعة طابقاميكون العقد بكامله حىت 

قسم خر بعنوان: ٓ  مستقل ا قسم، فهناك قسموجبانب هذا ال ة هليئة الرقابة الشرعية للمصرف.ير االسيكرت
مراجعة تطبيق أحكام الشريعة يف أعمال لغرض  "جلنة التدقيق" حتت إشرافوالذي يعمل  ،التدقيق الشرعي

لالستطالع والتعديالت املناسبة إذا ما  هيئة الرقابة الشرعيةومن ََث يقدم تقريره إىل وأنشطة املصرف َكُكلٍّ، 
  احلاجة إىل ذلك. همّست

 املصرف خالل العام قيد التقرير. اوفيما يلي نلّخص أهم املنجزات والتطورات اليت شهده
 

 وتطوير المنتجات الجديدة:بحث 
، كأول  MEEZAN Upaisaاحلمد هلل، يُسرُّ اجمللس الشرعي ما دَشنه املصرف من خدمة 

، وذلك لتحقيق حرصه على توفري املصرفية بدون فروع بنكية يف جمال خدمات مصرفية سالميةللصريفة اإلجتربة 
 اإلسالمية جلميع قطاعات اجملتمع.

 أقّرت هيئة الرقابة الشرعية مشروع حتويل العمليات املصرفية الباكستانية ملصرفويف العام نفسه، 
HSBC هذا األخريمتلك ومن َثَّ ، (يزان احملدودممصرف ) ودجمها يفإىل املصرفية اإلسالمية  العماين 

  (.HSBC Bank Oman S.A.O.G (HBON Branch Business)العماين ) HSBCاملعامالت الباكستانية ملصرف 
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وحلل مشكلة التحديد الدقيق لتكلفة البضائع يف عقود املراحبات املستوردة، فإن اهليئة أوصت املصرف 
 العضو املقيماملصرف حتت إشراف  مّت تنفيذه من قبلبتبين عقد املساومة يف املراحبات املستوردة، ما قد 

 .مجلس الشرعيلل
 181بـ  -اإلجراءات التجاريةَفّهم لغرض ت -، إذ قامت PDSCدر جهود جمموعة قوإن اهليئة لت

متعدد األنواع يف ضوء  عقد 2111راجعت أكثر من و  ،املصرفيةولقاء مع الزبائن ورجال الصناعة  زيارة
وإضافة إىل ذلك فلقد متت مراجعة اهليكلة  هيئة الرقابة الشرعية.و  مجلس الشرعيلل العضو املقيمتوجيهات 

عضو ال)وحتت إشراف  PDSCمن قبل اجملموعة  متويل جمّمع عقد 18األساسية والوثائق الالزمة حلوايل 
للتأكد من  اليت قام هبا املصر،ف ملعاينة احلقيقةومن اجلدير بالذكر أيضا أن نسبة ا .املقيم للمجلس الشرعي(

 .%( 111مائة يف املائة ) عقود السلم والتجارة كانت هي العقد يف ، للبضائع حملحصول القبض
استفادت من قد ومما يشجعنا أن نذكر يف هذا الصدد هو أن عديدا من املؤسسات الرمسية احلكومية 

 منها: لغاية تلبية حوائجها التمويلية، (ميزان احملدودمصرف )التمويل الشرعي من ومنتجات خدمات 
(Pakistan Agricultural Storage & Services Corporation Ltd.(PASSCO) و(Trading Corporation 0f 

Pakistan (Pvt)Ltd) ) و (Punjab Food Departmen.)   بليون  5.9ما يشمل أضخم عقد املشاركة اجلارية مببلغ
 Punjab Foodنجاب)بتوفري األغذية حلكومة  قسم، الذي حصل عليه روبية باكستانية

Department .) شركة ولتسهيل عملية التعدين الفحمي لصاحلSindh Engro Coal Mining Company 

كما أن املصرف قّدم املصرف حال شرعيا مبنيا على أساس العقد املركب من السلم واإلجارة واالستصناع.  
 امبني متويالات املعنية للجه هتوفري ب، تأسيس شىت وحدات توليد الطاقة اهلوائية والفحميةلقّدم دعمه بنشاط 

يف احلكومة الباكستانية بكل رغبة ومحاسة وإن املصرف ساعد أيضا على املشاركة املتناقصة واإلجارة. 
أن  وإننا نودَّ  .M9 Motorwayلتغطية تكلفة إنشاء  جمّمع، حيث عمل على ترتيب متويل املشاريع البنية التحتية

من عالقة مبنية على أساس الوكالة/املشاركة مع كارانداز )عضو  "مصرف ميزان"نشيد ههنا ما دخل فيه 
عدة لدعم ومساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف باكستان، وذلك عن طريق جمموعة املصارف الدولية( 
 من اتفاقيات متويل البائع. 

اإلسالمي يف ة اإلسالمية والتمويل رفيصوبصفة كون املصرف عضوا للجنة التوجيهية لتطوير امل
 عضو املقيم للمجلس الشرعيوال املدير التنفيذي -وال يزال– ما زال، بأمر من وزير املالية واملَكّونة باكستان،
  ة اإلسالمية كخيار أول للمصرفية يف البالد.يفصر جعل املهبدف  جبهودمها يف اللجنة،يسامهان 
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 التدريب والتطويرات:
التدريب ملوارده البشرية من عدة جهات يف مهمة بنشاط  واصلييّسرنا أن نفيدكم علما بأن املصرف 

ما يتضح جليا من أن املصرف قام خالل السنة قيد التقرير املصرفية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي، جمال 
وإضافة إىل  موظفا من موظفي البنك. 2211دورة تدريبية، واليت شارك فيها واستفاد منها  121بعقد 

، 9911مؤمترا، واليت يبلغ عدد املشاركني فيها أكثر من  01التدريب الداخلي، فلقد عقد املصرف حنو 
 ميثلون شىت القطاعات البشرية من الزبائن واجلمهور العام واإلخصائيني يف هذا اجملال.

الرقابة الشرعية  ، فلقد عقد هيئةPDSCوباإلضافة إىل هذه التدريبات املقدمة للموظفني من جهة 
املصرفية ِقيم حديثا موجزا عن عوامل و أمام اجمللس ه أعضاء اهليئة اجتماعا مع جملس اإلدارة، والذي قّدم في

نعة مبستوى اإلدراك والقدرات والتوعية اليت حيوى هبا ت. وعالوة على ذلك فإن اهليئة الشرعية مقاإلسالمية
تقديرهم ملبادئ الشريعة وأخذهم هبا مأخذ بشأن ، وكذلك جملس اإلدارة، املوظفون وأصحاب اإلدارة

 يف منتجات وعمليات املصرف.االعتبار 
 

 :المصرفية الرقابة الشرعية ودعم الصناعة
 أنشطة بناءيساهم بنشاط يف دعم وتشعر هيئة الرقابة الشرعية بالسعادة إذ ختربكم بأن املصرف 

دعمها يف عقد املؤمترات وتطويرها يف جمال صناعة املصرفية اإلسالمية، وذلك عن طريق تقدمي القدرات 
املؤسسة الوطنية للمصرفية اإلسالمية والتمويل التدريبية لدى املؤسسات العاملة يف هذا اجملال، مبا فيها: 

يف عقد العديد  ( كما أن املصرف ساعد أيضاCIE(، ومركز االقتصاد اإلسالمي )NIBAFاإلسالمي)
كراتشي، مركز الشيخ  IBAمؤسسات عديدة كـ: الدورات التدريبية واملؤمترات وبرامج الشهادة لدى من 

الهور،جامعة بيشاور، جامعة كشمري املستقلة موفر  Commecs ،COMSATSزايد اإلسالمي، 
 وما إىل ذلك. WAHباد، جامعة ٓ  ا

الوزارة املالية، ب هيكلة عمليات البيع املؤجل مع وخالل السنة عمل املصرف أيضا بنشاط على ترتي
مطار جناح الدويل، وذلك تلبية حلوائج وكذلك يف إعداد هيكلة صكوك اإلجارة الباكستانية على أساس 

 .املصرفية السيولة لدى الصناعة
 IBA، LUMS ،IMع مذكرات التفاهم مع كل من ومن اجلدير بالذكر أيضا أن املصرف وقَّ 

SCIENSCES، .لدعم وإطالق مركز التميز يف املصرفية اإلسالمية لدى هذه املؤسسات 
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، يف إعداد وإطالق ثالثة NAFA ، وAMIMـ وخالل السنة أيضا َوّفر املصرف دعمه ل
 صناديق وأربعة خمططات.

مؤشر مجيع األسهم،  KMIلقد عمل املصرف على إطالق مؤشر التمويل اإلسالمي، ولتأسيس 
ومؤسسة األوراق املالية واملبادلة لباكستان وذلك بالتعاون مع بورصة كراتشي، والبنك املركزي لباكستان، 

(SECP ،وصندوق تعاوين لباكستان ،) 2119وذلك يف نوفمرب. 
  

 مراجعة األصول والممتلكات:
من قبيل املراحبة، واإلجارة،  لقد كانت غالبية عمليات املصرف لألنشطة التمويلية خالل السنة

 واملشاركة املتناقصة، واملساومة، واالستصناع، والتجارة، واملشاركة والسلم.
يف استخدام إىل التنويع يف عملياته التمويلية عمد قد ومما جيدر ذكره يف هذا املقام هو أن املصرف 

كما يوهر ذلك واضحا من حمفوته يف هدف لتقليل اعتماده على املراحبة،  منتجات متويلية شىت، وذلك 
 إمجايل% من 6عمليات املشاركة إىل ل اوازدياد امنو ويف هذا السياق ما يشجعنا للغاية أن نشهد االستثمارية. 

أسهم %، بينما 9احملفوة االستثمارية للمصرف، وإن نصيب املشاركة املتناقصة والسلم قد وصل إىل 
وللعلم  % من مجيع احملفوة االستثمارية.7و%، 11% ، و13ى االستصناع واملراحبة واإلجارة توقفت عل

من شهر ديسمرب  31روبية )إمجايل(، للتاريخ بليون  215.775فإن جمموع حمفوة التمويل للمصرف قد وصل إىل 
 .2119عام 

 منو/)اخنفاض( % %2119 %2110 صيغ التمويل
 9 31 29 املشاركة املتناقصة

 (9) 11 19 املراحبة
 9 6 1 املساومة

 (5) 13 22 االستصناع
 6 22 16 املشاركة اجلاريةاملشاركة/

 1 7 6 اإلجارة
 (1.2) 3.0 3.6 بيل-السلم

 1.9 2.9 1 التجارة
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 (0) 2 6 بضائع -السلم
 (1.3) 0.1 0.0 أخرى
 - 111 111 جمموع

 
 
 :ودائعمراجعة ال

الودائع على أساس صيغيت القرض ، فإن املصرف قد أطلق عدة منتجات ودائعويف جانب ال
بليون روبية،  071.821% إىل 20واملضاربة، ويسرنا أن نذكر أن جمموع ودائع البنك قد وصل بنمو 

 .2119لنهاية شهر ديسمرب عام 
ب سَ إعالن نِ و خمتلفة،  وعية ودائعوعلى مدار العام، فإن ختصيص وتوزيع الودائع والصناديق إىل أ

وتعيني األوزان الشهرية، وتوزيع األرباح إىل لربح يف الودائع املبنية على املضاربة، املشاركة املتوقعة يف ا
مصرف امليزان، وضوابط  وعاءسابات الودائعية، كل ذلك قد مّت ترتيبه ومراقبته طبق توجيهات إدارة احل

 املصرف املركزي لباكستان إلدارة الودائع املصرفية.
 

 :قسم التدقيق الشرعي
، قد مت تدقيق الشرعيصا لل خمصّ مستقاّل  قسمافإن هناك ،وضمن إطار تطبيق احلكم الشرعي، 

هاّما  عمال سيؤديوالذي أصبح ساري املفعول و التابعة جمللس اإلدارة،  تدقيقتشكيله يف ضوء أوامر جلنة ال
 ام الشريعة اإلسالميةحنو حتقيق اهلدف لضمان التوافق من خالل تقييم االلتزام باملبادئ التوجيهية ألحك

والضوابط التوجيهية الشرعية لفرع للمجلس الشرعي،  العضو املقيمهيئة الرقابة الشرعية، و املبينة من ِقَبل 
 ، وذلك يف مجيع األنشطة اليت قام هبا املصرف.سالمية للبنك املركزي الباكستايناملصرفية اإل

ليصبح ساري التشغيل يف مجيع أنشطة املصرف، بدًء من فتح الفرع  قسم التدقيق الشرعيوإن 
املصريف، ويسري جنبا إىل جنب يف كل خطوة من طرح املنتجات، إىل املستوى النهائي حيث يتم توزيع 

 األرباح إىل أصحاب الودائع.
ومكاتب فرعا، ومكاتب املنطقة، ومراكز الزبائن وحماور الشركات،  012ـ ل لتدقيق الشرعيوإن ا

للعلم و  .التدقيق الشرعي الداخليليات ٓ  تقوية ايف  كجزء حملاوالت وجهود املصرفاملكتب الرئيسي، كانت  
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ملكاتب املنطقة قد مّت هذه السنة ألول مرة لتنمية مستوى التقييم والتطابق الشرعي  يالشرعدقيق التفإن 
 يف مجيع املكاتب املنطقية. تدقيق الشرعيليات الآوالتأكد من فعالية 

دفع املباشر للشركات الصغرية والتجارية املتوسطة والزبائن يف عمليات املراحبة كان وخالل العام فإن ال
أن تواصل اجلهود بشأن تنمية النسبة املئوية للدفع توصي اهلييئة بضرورة و %. 83قد حوفظ عليه بنسبة 

 املباشر يف عمليات املراحبة.
 

 الدفع املباشر يف عمليات املراحبة ملصرف امليزنخالصة 
 منو/ )اخنفاض(  2119  2110   

 -   %83  %83  جمموع احملفوة
 

 باعتبار القطاعات
 

 %0  %80  %81  الشركات
 %(6)  %82  %88 الشركات الصغرية

 واملتوسطة، جتاري 
  
 التبرعات

 1.93روبية إىل حساب التربعات مستحق الدفع، من ضمنها  مليون 07.76خالل العام مت حتويل 
لعمليات املصرف،  تدقيق الشرعيمليون روبية للتخلص من الربح غري الشرعي الذي مت حتديده خالل ال

املكتسبة مليون روبية أخرى اليت مت حتويلها إىل حساب التربع لغاية تنقية توزيعات األرباح  2.67إضافة إىل 
من قبيل التربعات  03.27سهم املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من قبل املصرف، بينما من استثمار األ

من و  العادية اليت أداها العمالء ألجل تأخريهم يف تسديد الدفع املستحق عليهم يف عمليات متويلية شىت.
عد موافقة من مليون روبية مّت صرفها وإنفاقها من حساب التربعات ب 05.98فإن مبلغا قدره  جهة أخرى،

 .21.0ات متوفرة يف املالحوة رقم: وتفاصيل التربع .قيمعضو اجمللس الشرعي امل
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 توصيات:
 مبا يلى: توصي اهليئةلنور إىل عدة عقود وعمليات املصرف، با

  ُإمكانية إلطالق منتجاته وخدماته وتوسيع نطاق شبكته يف  فح املصر نَ ينبغي أن مي
 يف جمال املصرفية اإلسالمية.  املزيد من الناسيستطيع إفادة السوق العاملية، حىت 

  ُاعتناء بالغا بعقلية نورية املصرفية اإلسالمية وااللتزام بقيمها يف عملية  عتىنينبغي أن ي
 توظيف املوظفني اجُلدد يف املصرف.

  ينبغي للمصرف أن يواصل سياسته بشأن توسيع ونشر املصرفية اإلسالمية، ويف هذا
الصدد ينبغي أن يواصل تركيزه على تدريب املوظفني بشأن منتجات خدمات املصرفية اإلسالمية 

 ينبغي الرتكيز البالغ على موظفي اخلط األمامي، وذلك للتأكد منمن جهة املصرف، وخباصة  قّدمةامل
 لى توعية الزبائن بشأن املصرفية اإلسالمية.قدرهتم ع
 .ينبغي أن يزيد املصرف يف عدد دوراته ومؤمتراته التوعوية للزبائن وعامة الشعب 
  اخلدمات ينبغي للمصرف أن يتابع جهوده مع املصرف املركزي الباكستاين إلطالق

 ، ونافذة اخلصم اإلسالمية. مؤشر التمويل اإلسالميو التمويلية الطويلة األجل مطابقة للشريعة، 
 عناية  بصفة كونه أكرب املصارف اإلسالمية وأوسعها انتشارا، جيب أن يركز املصرف

يف كل جانب من جوانب  متابعة الشريعةمن  تأكدأكثر على إنشاء وتبعية وتنفيذ األنومة، لل
 شريعة اإلسالمية.فراد لضمان مواصلة تسيري أعماله طبقا للوأن يقلل اعتماده على األعملياته، 
 بأن يركز على دعم نشاطات األعمال والتجارة، أمثال  كما نوصي املصرف أيضا

 متويل إيصاالت اإليداع ومتويل البائع.
  أن يبذل املصرف املزيد من جهوده يف تعزيز التنسيق  بضرورةأيضا  تؤصي اهليئةكما

، ومنحهم معهم بينه وبني العلماء من خالل تبادل مفاهيم املصرفية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي
مترير رسالة املصرفية  . ومن هذا الطريق سيصبح باإلمكاناحملدود( مصرف ميزان)فرصا ملشاهدة عمل 

  يقهم بأسلوب فعال.اإلسالمية إىل اجلماهري عن طر 
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 خاتمة:
، فإنه يتحتم على اإلدارة واملوظفني التأكد من تطبيق القيم والتوجيهات صرفوفقا مليثاق امل
للمصرف، وبنفس التأكيد  للمجلس الشرعي العضو املقيمهيئة الرقابة الشرعية و الشرعية الصادرة من 

واملسئوولية األوىل لضمان تطبيق قواعد الشريعة يف  جيب مراعاة التوافق الشرعي يف مجيع أنشطة املصرف.
 عمليات املصرف تقع على عاتق جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

ووثائق ذات عّينة لكل فئة من الصفقات واملعامالت، مواستنادا إىل استعراض واسع حلاالت 
 لتدقيقاقسم  ض تقريرواستعرا، PDSC قسمالصلة وعمليات، وآلية توزيع األرباح للمستثمرين من 

 واعد ومبادئقد التزم ق "مصرف ميزان احملدود"ومتثيل اإلدارة يف هذا الصدد، نرى أن الشرعي الداخلي، 
للمجلس  العضو املقيم)إلرشادات والتوجيهات من هيئة الرقابة الشرعية، ويف ضوء االشريعة اإلسالمية، 

للمصرف املركزي هيئة الرقابة الشرعية لمصرف، وكذلك يف ضوء التوجيهات الصادرة من ل (الشرعي
تربع عن ، قد ُحوِّل إىل صندوق الالتدقيقلباكستان. والربح غري املوافق للشريعة والذي مت حتديده خالل 

 الشرعية. طريق نوام واضح املعامل، ومن َثّ جيري استخدامه بشكل صحيح وفقا لتعليمات هيئة الرقابة
وسياسات وتوجيهات التطابق الشرعي الصادرة املستقل،  PDSC قسموبناء على قوة وقدرة 

سارية التفعيل بصورة  فعالة لضمان موافقة الشريعة يف عمليات املصرف ككل  نرى أن آلية من املصرف، 
 .مناسبة

املنوطة بنا على الوجه الذي وفقنا للقيام هبذه األعمال وأداء هذه األمانة ينسأل اهلل تعاىل أن 
 وأن يغفر خطايانا، إنه ويل التوفيق وباإلجابة جدير. ، يرضيه

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
 
  القاضي )متقاعد( حممد تقي العثماين    د. حممد عمران أشرف العثماين 
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